
Regulamin konkursu „Ozdoba Świąteczna” 2022

§1.Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu  pt.  „Ozdoba  Świąteczna”  jest  Biblioteka  i  Ośrodek  Kultury w

Piotrkowie Kujawskim.

2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Świąt Bożego Narodzenia 2022 r. 

§2. Cel konkursu

1.  Edukacja  w  zakresie  poznawania  obyczajów,  symboliki  i  znaczenia  świątecznych

elementów  związanych  z  obrzędowością  ludową,  kultywowanie  tradycji  i  folkloru

związanego  ze  świętami  Bożego  Narodzenia,  rozwijanie  kreatywności,  kształtowanie

wyobraźni plastycznej, rozwijanie zdolności manualnych. 

§3.Zasady i warunki uczestnictwa

1. Konkurs  skierowany  jest  do  mieszkańców  miasta  i  gminy  Piotrków  Kujawski  w

następujących kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne i klasy 0,  uczniowie klas I – III

szkół podstawowych,  uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych oraz dorośli.

2. Prace będą oceniane indywidualnie – wykonane przez jedną osobę. 

3. Technika  wykonania  prac  jest  dowolna.  Ozdoby  mogą  być  tradycyjne  -  wykonane  z

naturalnych materiałów, takich jak: gałązki, orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, sztuczne

igliwie, ozdoby zrobione z bibuły, papieru, nici, masy solnej, modeliny, słomy, siana, zboża,

drewna,  zasuszonych  roślin,  waty,  wypieków  z  ciasta  piernikowego  oraz  elementów

wykonanych samodzielnie (np. bombki) itd.

4. Wielkość pracy nie może przekraczać 30 centymetrów wysokości oraz szerokości 

5. Prace należy dostarczyć do Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim,  ul. Targowa 2 do

dnia 13 grudnia 2022 r.

6. Prace  konkursowe  wezmą  udział  w  kiermaszu  bożonarodzeniowym  który  odbędzie  się

podczas finału konkursu w dniu 18.12.2022 r., a dochody z ich sprzedaży w całości, zostaną

przekazane  Komitetowi  Społecznemu  „Serce  dla  małego  bezdomniaka”,  który  wspiera

bezdomne zwierzęta.

7. Udział  w  konkursie  wiąże  się  z  wyrażeniem  zgody  na  przekazanie  pracy  na  cele

charytatywne, o ile autor pracy nie zgłosi w tej sprawie zastrzeżeń w formie pisemnej. 

§4. Komisja Konkursowa

1. Prace zgłoszone w ramach konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez

Organizatora.

2. Komisja  oceniać  będzie  pomysłowość  i  technikę,  rodzaj  wykorzystanych  materiałów,

staranność wykonania .



3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

§5. Ogłoszenie wyników konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się poprzez stronę internetową www.biok.info.pl

i w mediach społecznościowych w dniu 16 grudnia 2022 r., a uroczyste wręczenie nagród w

poszczególnych kategoriach odbędzie się w dniu 18 grudnia 2022 r. o godzinie 18.00, na

Hali Widowiskowo-Sportowej w Piotrkowie Kujawskim, podczas Koncertu Kolęd.

§6. Nagrody

1. Komisja  Konkursowa,  spośród  dostarczonych  prac,  dokona  wyboru  najlepszych  w

poszczególnych kategoriach.

2. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

§7. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wykorzystania  nadesłanych  prac  w  materiałach

promocyjnych (z podaniem autora). 

3. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu. 

4. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

5. Przetwarzanie  danych  osobowych  uczestników  Konkursu  następuje  zgodnie  z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych i  w sprawie

swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

6. Organizator  informuje,  że  dane  osobowe  Uczestników  przekazane  Organizatorowi  będą

przetwarzane  w  szczególności  celem:  wyłonienia  Zwycięzców  Konkursu,  przyznania

nagród, promocji konkursu. 

7. Przystępując do udziału w danym Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na

zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

http://www.biok.info.pl/

